Opisane w książce sytuacje mogą zdarzyć się w
każdym domu i na każdym podwórku. Jest w niej
mowa
o
prądzie,
połykaniu
niewielkich
przedmiotów, oddalaniu się od rodziców oraz wielu
innych sytuacjach. Każde opowiadanie pokazuje,
jak zareagować na konkretne zagrożenie. Z tego
swoistego poradnika skorzystają i dzieci, i rodzice.
Zachęcamy do wspólnego czytania!

Ania licealistka z Warszawy spędza wakacje w
małej miejscowości u swojej babci Ali. Z dala od
stolicy ulega urokowi ratownika Mariusza. Chce, by
to on został jej tym pierwszym wymarzonym
mężczyzną. Mimo że on również tego pragnie, to
nie wystarczy. Na horyzoncie pojawia się jego
dawna miłość, która nie zamierza…

List Richarda Paula Evansa to inspirująca historia o
nieprzemijającej sile miłości, która wzruszyła
miliony czytelników. Opowieść przenosi nas w
pełne kontrastów lata trzydzieste ubiegłego wieku,
czas wystawnych przyjęć i początków big-bandów,
a zarazem upadku wielkich fortun i dotkliwej
nędzy.

Kontynuacja znakomitej książki ,,Nakarmić wilki” z
2010 roku. Powieść o zauroczeniu cudzym losem,
rozdarciu i pasji.

Biała Maria to nazwa znanego serwisu. I marmuru,
z którego zrobiono nagrobek. To także imię
bohaterki książki. Jak to się łączy ze sobą?
Przecież wszystko się łączy i ma swój – czasami
ukryty – głęboki sens.

,,Kochana Moja” to szczera i wzruszająca rozmowa
najbliższych sobie osób. Obie tęskniące kobiety, są
tak daleko od siebie, mama w Polsce, a córka w
Australii, a jednak tak blisko. Słowa są mocne,
potrafią pokonać każdą odległość.

Spencer Ashton nigdy nie dbał o swoje dzieci z
kolejnych związków. Nic dziwnego, że oprócz
nazwiska i pracy w rodzinnych winnicach łączy je
nienawiść do ojca….

Niesamowita, wzruszająca i mądra powieść. O
tym, czym jest autyzm, o samotności i
odnajdywaniu sensu w życiu. Na końcu świata, na
skraju wytrzymałości, mimo wszystko.

W swojej najnowszej powieści Eric-Emmanuel
Schmitt z uwagą przygląda się człowiekowi we
współczesnym świecie, w którym namiętność
często myli się z miłością, a seks służy zagłuszaniu
uczuciowej pustki. Mieszkańcy placu d`Arezzo
zakochują się, cierpią, uczą się ufać, czasem
bywają samotni - a ich losy układają się w
zaskakującą mozaikę ukazującą całe spektrum
możliwych odcieni miłości.
To wartka i wnikliwa powieść o niepokojach
społecznych, a jednocześnie historia młodego
człowieka, Jima Nolana, który poszukując celu w
życiu, odnajduje powołanie w roli przywódcy
robotników.

Ta książka to bardzo osobista opowieść o
wspólnym życiu, o zmaganiach z chorobą, walce z
własną słabością żeby przetrwać kolejny dzień, nie
pogrążając się w rozpaczy, o uzdrawiającej sile
czasu, który z każdym dniem łagodzi ból po
stracie.

To, co spotkało Michelle, mogło przydarzyć się
każdemu.
Nie zachowała się nierozważnie, nie zaufała obcej
osobie, nie prowokowała. Po prostu pewnego dnia
spotkała
ojca
swojej
koleżanki,
który
zaproponował,
że
ją
podwiezie.
Dopiero po 10 latach świat poznał losy jej i dwóch
innych młodych kobiet więzionych przez „Potwora
z Cleveland”. Jej książka jest nie tylko
świadectwem tego, co przeżyła, ale też apelem,
byśmy reagowali, gdy obok dzieje się coś
niepokojącego.

Przezabawne wydarzenia gonią jedno za drugim,
dialogi iskrzą się dowcipem, a czarny, absurdalny
humor, tak dobrze znany czytelnikom Paragrafu
22, sprawia, że niemal jesteśmy gotowi uwierzyć,
że to, co dobre dla Mila i jego spółki, jest dobre dla
nas wszystkich.

Od nadziei na powrót dawnej miłości do
niebezpiecznego śledztwa w sprawie zbrodni
sprzed lat. Tęsknię za tobą to pełen zaskakujących
zwrotów akcji thriller mistrza gatunku - Harlana
Cobena

Po śmierci męża życie Rebecki Brandt straciło sens
do tego stopnia, że postanawia się z nim rozstać.
Jednak niespodziewana wizyta starego przyjaciela
w towarzystwie dwojga przypadkowo spotkanych
autostopowiczów zmusza Rebeccę do odłożenia
starannie zaplanowanego…

Dzięki talentowi Sophie Hannah, niesamowicie
skomplikowana zagadka z pewnością porwie
zarówno oddanych fanów twórczości Agathy
Christie, jaki i młodsze pokolenia czytelników, dla
których będzie to pierwsze spotkanie z Herculesem
Poirot

